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Røgalarmen fungerer både som røgsensor til alarmsystemet samt som lokal røgalarm. 
Ved registrering af røg vil både røgalarmen selv og resten af alarmsystemet blive aktiveret. 

 
Oversigt over røgalarmen 
 
 
 
 
 
 
 

1. Lysdiode.  
Ved lavt batteriniveau blinker dioden hvert 30. sekund.  
Ved registrering af røg sendes et signal til kontrolpanelet, og lysdioden vil blinke. 

2. Testknap – benyttes til sammenkodning, test og til at slukke for alarmen, når den er 
gået i gang. 

3. Batterirum. Røgsensoren benytter 3 stk. AA-batterier. 
4. Monteringshul 
5. Monteringsbeslag      
6. Krog 

 

 
Tilføj røgsensor til Q HUB 
 

1. Afmonter forsiden af røgsensoren ved at fjerne skruen i bunden. 
2. Indsæt batteri (3 AA-batterier) 
- Herefter giver røgalarmen nu 2 bip og LED’en på forsiden blinker. Efter 3 minutter vil 
røgalarmen give endnu et bip fra sig, for at måle indholdet af røg som  
referenceværdi. Dette gentages hvert 2 minut indtil alarmen afspiller en kort melodi  
og LED’en slukker. Tryk nu på røgalarmens indkodnings- og testknap på forsiden og  
hold den inde 5-10 sekunder. LED’en på forsiden vil nu være tændt i 2 sekunder og  
røgalarmen giver 2 bip yderligere. Nu er røgalarmen i tilføjelsestilstand og du kan  
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tilføje den ved hjælp af HomeConnect. 
3. I Blaupunkt HomeConnect (Webmodul), vælg i sidemenuen til venstre Indstillinger 

à Enhed. Herefter vælges  (Tilføj enhed) i toppen af vinduet, hvor du kan 
administrere dine enheder. 

4. Vælg Tilføj Enhed. Nu vil din Q HUB søge efter en ny enhed. 
5. Tryk på røgsensorens indkodningsknap. 
6. Når Q HUB modtager signalet, vil røgsensoren fremgå i det nye vindue, der er 

åbnet i HomeConnect. 
7. Vælg røgsensoren og tryk OK. 
8. Nu kan du vælge zone, navngive sensoren, hvilke kommandoer der skal udføres på 

baggrund af de regler, du kan indstille etc. 
9. Afslut med OK. Nu er din nye røgsensor tilføjet til dit Blaupunkt alarmsystem. 

 
Montering 
  
Røgalarmen kan monteres med skruer og rawplugs eller med monteringsbeslaget, der 
følger med i pakken. Hvis væggens overfalde er ujævn, bør du montere sensoren med 
skruer. 
 
 
Montering med skruer 
 

1. Afmonter sensorens forside. 
2. Bagsiden har et antal monteringspunkter, hvor plastikken er tyndere. Bor eller 

stik hul på de punkter, du ønsker at benytte. 
3. Brug hullerne som skabelon til at bore huller i væggen. 
4. Sæt rawplugs i, hvis væggen er af gips eller mursten. 
5. Monter sensorens bagside på væggen og monter herefter forsiden på den 

monterede bagside. 


